
Królewski Styl, Wysoko
Jak wysoko ja unoszę tą poprzeczkę
wielu powie niedorzeczne
niebezpieczne, bezsprzecznie
lecę tu statecznie - wysoko!
wszak bajecznie jest unosić się tak wiecznie
ponad płaszczem chmur, ponad płaszczem bzdur
widzieć świat pełen miniatur
mieć zajebisty garnitur
mikołaja pełen wór!
kiedyś kupię paralotnię
będę parał się okropnie
lecę sobie, pale lolka psotnie
widzisz przez lornetkę w oknie,też...
...wysoko...
nasza wysokość jest bezwzględna
królewski majestat stylu sedna

Teraz jest ten czas
kiedy każdy z nas może dać drugiemu tyle dobra
by pokonał strach i porzucił stres
by fontanna pięknych uczuć w górę trysła
wysoko, wysoko, wysoko ....
wysoko, wysoko, wysoko ....
niczym dziki ptak, w górę 3,2,1,start
lecę i zabieram Ciebie tak wysoko
dużo wyżej niż niebo, całkiem dalej niż Jahstan
gdzie nie widzi nas &quot;big brada&quot; oko
to my otwieramy do nowego świata bramy
i w tekstach o tym nawijamy po to
po to by budzić uśpionych i nieść słowa prawdy
na przekór fałszywym prorokom
kruszymy to co mamy, zawijamy, odpalamy
zapraszamy na kurs naszą flotą
dawaj do nas, nie poświęcaj się głupotom
dawaj do nas, nie poświęcaj się głupotom
słuchaj swego serca, miej jasne intencje
tu wysoko nie potrzeba Ci nic więcej
tu wysoko nie potrzeba Ci nic więcej
bo to wszystko, nie potrzeba Ci nic więcej
wysoko, wysoko, wysoko ...
wysoko, wysoko, wysoko ....

Tak wysoko jak moje oko
przyglądam się naturze
jej porom roku,faunie, florze o mój boże
ja chce tu być i robić by nie było gorzej
raczej w drugą stronę
aby kwitło co stworzone
co przez Ciebie wymyślone
a przeze mnie wypalone
bo ja oddaje Ci koronę
bo we mnie jest płomień
twego serca i miłości
i nie jest mi dość dziś tych wrażeń
choć godziny kręcą na zegarze
ja 24h z naturą w parze
płynę poprzez mrok wydarzeń
świecą się okienka moich marzeń
sam sobie sterem, okrętem i żeglarzem
płynę robiąc dobrą bazę
kręcę fazę i na razie
bo to po to oddaje się lotom
by być w słońcu gdy naparza słotą
kiedy w butach w życie wchodzi błoto



a wysoko tego nie ma
bo jest duchowe złoto
to dzięki niemu mam moc
by nie dawać się kłopotom
są tylko anegdotą
a ja jak foton
lecę i jest spoko
oddaje się tu dobrym widokom
mogę tu być równy smokom
zatem kłaniam się głęboko
bo jestem el loco!
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